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Wrocławski Tor
Wyścigów Konnych –
Partynice
Wrocławski Tor Wyścigów Konnych to atrakcyjne, wyjątkowe
i jedno z najciekawszych miejsc na organizację eventów dla
wielotysięcznej publiczności: koncertów, zawodów sportowych,
targów czy festiwali. Dysponujemy terenem, który umożliwia
organizację eventów dla grup od kilkudziesięciu do kilku,
a nawet kilkunastu tysięcy uczestników (Męskie Granie).
Oferujemy Państwu obszar o łącznej powierzchni 73 hektarów,
z czego ok. 35 hektarów stanowi tor wyścigów konnych. W skład
kompleksu wchodzą dwie trybuny kryte przy torze wyści
gowym na 1500 miejsc siedzących oraz dwa namioty, każdy
o powierzchni 200 m2.
Partynicki kompleks posiada wiele zalet logistycznych, waż
nych przy organizacji dużych wydarzeń dla licznej publiczności:
Zalety logistyczne:
A4

jest dobrze skomunikowany z centrum Wrocławia
(bezpośrednie połączenia autobusowe, ścieżki rowerowe,
dwupasmowa droga szybkiego ruchu prowadząca
z centrum na tor), jednocześnie znajduje się blisko drogi
wylotowej na autostradę A4
 osiada utwardzoną drogę na terenie kompleksu
p
umożliwiającą wjazd ciężkiego sprzętu
 ysponuje zabezpieczeniem elektrycznym o odpowiedniej
d
mocy umożliwiającej podpięcie stoisk gastronomicznych,
atrakcji eventowych, scen muzycznych.
Do Państwa dyspozycji oddajemy tereny i obiekty przedstawione
na następnych stronach.

jakub.kwap@torpartynice.pl
885 773 668
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Teren toru
wyścigowego
Atrybuty:

Przeznaczenie:

Łączna powierzchnia toru wyścigów konnych to 35 hektarów.
Istnieje możliwość wynajęcia tej przestrzeni pod wydarzenia
o charakterze masowym oraz posiadające walor wyjątkowo
ści. Odbywają się tutaj duże koncerty, takie jak Męskie Granie,
które gromadzą po 10 tys. uczestników. W 2021 planowane
są międzynarodowe zawody balonowe o Puchar Gordona
Bennetta, bieg przeszkodowy Color Obstacle Rush oraz naj
większy w Polsce Festival Samochodów Klasycznych.
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Teren
przed trybunami
Atrybuty:

Przeznaczenie:

Niezwykle malowniczy obszar pomiędzy trybunami, a torem
wyścigowym, o łącznej powierzchni 12 000 m2 jest idealnym
miejscem na organizację dużych pikników firmowych lub in
nych podobnych im imprez. To przestrzeń bardzo dobrze zelek
tryfikowana, co umożliwia dowolne ustawienie wielu urządzeń
pobierających energię, takich jak np.: stoiska gastronomiczne,
atrakcje eventowe czy scenę z nagłośnieniem. Oferujemy rów
nież dostęp do mediów i zaplecza sanitarnego – 20 toalet
męskich i damskich, w tym 2 dla niepełnosprawnych oraz
2 przewijaki w holu pod trybuną główną. Istnieje możliwość
wynajęcia razem z trybunami, które są przestrzenią zadaszoną.
Łączna pojemność trybun to 1500 miejsc siedzących.
W ramach najmu terenu przy torze wyścigów konnych istnieje
również możliwość wynajęcia namiotu o powierzchni 200 m2,
znajdującego się pomiędzy trybunami.

jakub.kwap@torpartynice.pl
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Pawilony
namiotowe
Atrybuty:

Przeznaczenie:

Pomiędzy trybuną główną, a trybuną boczną znajduje się
namiot restauracyjny o powierzchni 200 m2. To nowocze
sny, wyposażony w stoliki, krzesła, fotele, drewniany parkiet
i zaplecze gastronomiczne stylowy obiekt. Idealny na organi
zację firmowych spotkań, szkoleń i prezentacji.
Na terenie padoku zielonego, który sąsiaduje z rekreacyjną
częścią kompleksu znajduje się namiot eventowy. Powierzch
nia 200 m2 pozwala na zorganizowanie w nim nie tylko imprez
firmowych, eventów i szkoleń, ale również wydarzeń okoliczno
ściowych takich jak: bankiety, wesela, chrzciny czy komunie.

jakub.kwap@torpartynice.pl
885 773 668
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Taras loży VEP

(Very Elegant Person)
Atrybuty:

Przeznaczenie:

Loża VEP to budynek znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie
Starej Herbaciarni. Do Państwa dyspozycji oddajemy zadaszony
taras o powierzchni 80 m2, z którego rozciąga się piękny widok
na teren toru wyścigów konnych. Istnieje również możliwość
wynajęcia pomieszczenia o powierzchni 40 m2 na poziomie
parteru, które rewelacyjnie sprawdzi się podczas organizacji
imprez i szkoleń.
Taras loży VEP to idealne uzupełnienie najmu obszaru pomię
dzy trybunami, a torem wyścigowym oraz padoku wyścigowego
wraz z otaczającym, wygrodzonym terenem, na którym można
ustawić dodatkowe namioty.

jakub.kwap@torpartynice.pl
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Teren padoku
wyścigowego
Atrybuty:

Przeznaczenie:

Łączna powierzchnia – 9000 m2. Zielony teren pomiędzy
trybuną główną, a rondem to w dużej mierze powierzchnia
utwardzona, dobrze zelektryfikowana oraz zadrzewiona, co
jest szczególnie cenne w porze letniej, kiedy panują wysokie
temperatury. Idealna pod imprezy firmowe oraz targowo-wystawiennicze, umożliwiająca ciekawą aranżację prze
strzeni. Przy wynajmie tego terenu oferujemy dostęp do toalet
znajdujących się w holu pod trybuną główną.

jakub.kwap@torpartynice.pl
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Padok zielony
(sąsiadujący z rekreacyjną częścią kompleksu)
Atrybuty:

Łączna powierzchnia – 5000 m2. Zielony teren położony w części
rekreacyjnej kompleksu, w stosunkowo bliskim sąsiedztwie
z padokami konnymi. Istnieje również możliwość wynajęcia
namiotu z drewnianą podłogą o powierzchni 200 m2 znajdującego
się w narożniku padoku. Teren posiada przyłącze elektryczne.

Przeznaczenie:

Parkingi
Uczestnicy wydarzeń mają do dyspozycji parking przy obiekcie
na 300 miejsc, jeżeli zajdzie taka konieczność (zapełniony par
king), istnieje możliwość parkowania samochodów na terenie
kompleksu.

jakub.kwap@torpartynice.pl
885 773 668
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Zabezpieczenie elektryczne,
ciężki sprzęt, gastronomia
Zalety logistyczne:

Na terenie obiektu znajdują się: 23 skrzynki elektryczne, 3 gniazda
16A, 38 gniazd 32A, 4 gniazda 63A, 85 gniazd 230V.
Istnieje możliwość organizowania wydarzeń w godzinach nocnych,
jednak z umiarkowanym natężeniem hałasu, szczególnie na terenie
sąsiadującym z padokami konnymi.
W przypadku wynajmu możemy udostępnić kontakt do naszego
operatora gastronomii, który zna obiekt oraz posiada na nim
punkty gastronomiczne.
Na teren kompleksu, asfaltową drogą, może wjeżdżać ciężki
sprzęt. (Układ komunikacyjny umożliwia bezpośredni dojazd
w pobliże terenów udostępnianych pod wynajem.)

Cennik*
Ceny wynajmu powierzchni na imprezy
do 1000 osób

do 2000 osób

powyżej
2000 osób

8000 zł netto

16 000 zł netto

24 000 zł netto

Atrakcje dodatkowe wyceniane indywidualnie:
pokazowa gonitwa
pokazy konne
woltyżerka
zwiedzanie kompleksu

lekcja o koniu
 wynajem kucy
na przejażdżki
dla dzieci.

* Przy wynajmach dla małych grup (do 200 osób)
ceny ustalane są indywidualnie.
W cenę wliczone są prąd, woda, parking, toalety.

jakub.kwap@torpartynice.pl
885 773 668

